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رأي

فــي تصريحات بعض مسؤوليها ،والــذي
أعـ ـل ــن ال ـب ـع ــض م ـن ـهــم ع ـل ــى املـ ــأ مــوقـفـهــم
امل ــوال ــي إلســرائ ـيــل ومـعــارضـتـهــم لحمالت
امل ـقــاومــة الفلسطينية الـسـلـمـيــة ،فــي حني
انتقد موظفون آخرون سياسات إسرائيل.
وي ـم ـكــن الـ ـق ــول :ل ــأون ــروا أوجـ ــه مـخـتـلـفــة،
بـحـيــث تــؤثــر دول ومــؤس ـســات ومـكــونــات
مـخـتـلـفــة ع ـلــى ال ــوك ــال ــة ،ف ــي ح ــن تـتـقــاطــع
أو ت ـت ـضــارب ف ــي أج ـنــدات ـهــا ومـصــالـحـهــا،
بمن فيهم الالجئون أنفسهم ،والالجئون
املوظفون لــدى املنظمة ،ومنظمة التحرير
الـفـلـسـطـيـنـيــة /ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة أو
حـمــاس ،وال ــدول املــانـحــة ،وال ــدول العربية
املـضـيـفــة ،وإســرائ ـيــل .ومـصـلـحــة إســرائـيــل
كانت دومًا في السعي الى توظيف األونروا

ل ـت ــوط ــن ال ــاجـ ـئ ــن .ول ـك ــن ع ـن ــدم ــا فـشـلــت
ف ــي تـحـقـيــق هـ ــذا ،بـ ــدأت بــالـتـهـجــم عليها
واتهامها في مناسبات عــده بالتورط في
«اإلرهاب».
كــل واح ــد مــن ه ــؤالء الـفــاعـلــن يـسـعــى إلــى
معان
جذب الوكالة باتجاه معني وإسناد
ٍ
ـف مـعـيـنــة ل ـهــا .وع ـلــى ه ــذا الـنـحــو،
وو
ظ ــائ ـ ّ
ً
مـثــا ،تبنت الـقــوى الغربية (وكـثـيــر منها
مــن املانحني الرئيسيني لوكالة األون ــروا)
ع ـم ــوم ــا امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي إزاء قـضـيــة
الالجئني .وعلى النقيض ،يعتبر الالجئون
الفلسطينيون ،بمن فيهم الواقعون ضمن
واليـ ـ ــة «األونـ ـ ـ ـ ـ ــروا» ،ح ـقــوق ـهــم ال ـقــانــون ـيــة
والسياسية حقوقًا ال تقبل التفاوض .وهو
مــا يـبــن الـتـنــاقــض الطبيعي بــن مصالح

غدا التوصل
حل
إلى ّ
للصراع
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الفلسطينية
المستقلة
ّ
ضربًا من
المستحيل

تضطلع «األونروا» بدور سياسي كبير إلى جانب دورها اإلنساني (مروان طحطح)

الــاجـئــن ومـصــالــح الـقــوى الـغــربـيــة داخــل
الــوكــالــة .فبالنسبة إلــى األون ــروا الرسمية
واملؤسساتية ،التاريخ يبدأ بعد عام ،1948
أي بعدما أصبح الفلسطينيون «الجئني».
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ــاج ـئ ــن ف ـتــاري ـخ ـهــم
ي ـب ــدأ ق ـب ــل عـ ــام  1948وهـ ــم فـلـسـطـيـنـيــون
قبل أن يكونوا الجئني .فــاألولــى هويتهم،
والـثــانـيــة أي «الج ـئــون» تصنيف قانوني
دولــي .وقــد أسفر إعــان املـبــادئ واتفاقات
أوسـلــو عــن إقـصــاء الجئي نكبة عــام 1948
ألن اإلطـ ــار األم ـيــركــي ـ ـ ـ اإلســرائ ـي ـلــي ال ــذي
ارتكزت عليه هذه االتفاقات لم يكن قائمًا
ً
على القانون الدولي ،فضال عن أنه تجاهل
قــرار الجمعية العامة لألمم املتحدة الرقم
 .194ك ـم ــا ك ـش ــف ب ــرن ــام ــج إق ـ ـ ــرار ال ـس ــام
أن وكـ ــالـ ــة «األونـ ـ ـ ـ ـ ــروا» ل ـي ـس ــت فـ ــي م ـنــأى
ع ــن ال ــوس ــط ال ـس ـي ــاس ــي ،وإنـ ـم ــا م ـتــورطــة
للغاية فــي الترتيبات السياسية املحلية
والدولية املتغيرة .فالتأييد العلني الذي
أبدته «األون ــروا» آنــذاك ملفاوضات أوسلو
الـسـيــاسـيــة وخـطـطـهــا ال ـهــادفــة إل ــى «حــل»
نفسها ،وال ـتــي انعكست وتــراجـعــت عنها
ً
ف ـقــط بـسـبــب ف ـشــل ات ـف ــاق ــات أوس ـل ــو فـشــا
ذريعًا ،والخطوات التي اتخذتها ملساعدة
السلطة الفلسطينية فــي بـنــاء مؤسسات
«الدولة» ،قبل حل مشكلة الالجئني ،كشف
مرة أخرى عن الصالت املعقدة بني املجالني
اإلنساني والسياسي .تواصل «األون ــروا»
منذ تأسيسها تقديم املساعدات واإلغاثة
لــاج ـئــن ،وب ـعــدمــا غ ــدا ال ـتــوصــل إل ــى حل
لـ ـلـ ـص ــراع وإق ـ ــام ـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
املستقلة ضربًا من املستحيل جراء استمرار
إسرائيل في توسعها االستعماري ببناء
املستوطنات اليهودية في الضفة الغربية
والـقــدس الشرقية بوتيرة ال ه ــوادة فيها،
وتدمير االقتصاد في غــزة بفرض حصار
غـيــر قــانــونــي وعـمـلـيــات الـقـصــف املـتـكــررة،
ـدار
وتـ ـم ــزي ــق األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ب ـ ـجـ ـ ٍ
فصل يبتلع في طياته وثناياه مزيدًا من
ٍ
األراض ــي ،وانـتـشــار مـئــات نـقــاط التفتيش
املـعـيـقــة لـلـحــركــة والـتـنـقــل ،ووجـ ــود شبكة
ط ـ ــرق م ـخ ـص ـصــة ل ـل ـي ـه ــود فـ ـق ــط ،وت ــزاي ــد
ال ـقــوانــن واألن ـظ ـمــة ال ـتــي تستحيل معها
الـ ـحـ ـي ــاة الـ ـي ــومـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ب ـش ـكــل
ط ـب ـي ـعــي .هـ ــذا ال ـج ـه ــاز ال ـق ـم ـعــي ي ــزي ــد مــن
اعتماد الالجئني على املـســاعــدات الهزيلة
التي تقدمها األون ــروا ،ويحمل فــي الوقت
َ
املزيد من الفلسطينيني على اللجوء
نفسه
وال ـت ـش ــرد داخ ـل ـي ــا ،ول ـك ــن أي ـض ــا ي ــزي ــد من
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إصرار الشعب الفلسطيني على املقاومة.

محاوالت التصفية
تقليص املساعدات من قبل الواليات املتحدة
األمـيــركـيــة سينعكس عـلــى ال ـخــدمــات التي
تقدمها «األون ــروا» وعلى مــدى استجابتها
لـلـمـتـطـلـبــات األس ــاس ـي ــة لــاج ـئــن ون ـ ــداءات
الـ ـط ــوارئ ال ـت ــي تـسـتـنـفــد أح ـيــانــا م ــا يـفــوق
قدرتها على التحمل .هذا التقليص سيفاقم
أي ـضــا مــن أع ـبــاء واس ـت ـقــرار الـ ــدول املضيفة
لالجئني ك ــاألردن ولـبـنــان ،فــي حــن سيهدد
بــأوضــاع كارثية على قـطــاع غــزة املحاصر،
والــذي بحسب تقارير األمــم املتحدة أصبح
مـكــانــا «غـيــر صــالــح لـلـعـيــش» .إال أن وجــود
«األونـ ــروا» فــي املـنــاخ السياسي الــراهــن هو
أمر جوهري ،وهو مؤشر يدل على املسؤولية
الدولية تجاه الالجئني الفلسطينيني وحقهم
الالجئني
في العودة .لقد تعايشت الوكالة مع
ٌ
ملــا ي ـقــارب مــن سـبـعــة ع ـقــود ،وه ــي حــاضـنــة
لــذاكــرت ـهــم وت ـحـت ـفــظ بـ ــآالف ال ــوث ــائ ــق الـتــي
تشهد على فاجعة الفلسطينيني التاريخية،
وينظر الالجئون الــى األون ــروا على اعتبار
أنها رمز لحقوقهم ،ومصدر رزق للكثيرين
من بني أفقرهم .ينبغي للفلسطينيني حماية
هذا التراث كي ال تختطف الوكالة ،هويتها
ومهمتها ،على يد َمــن تسبب باألساس في
لجوئهم وتشردهم .إن قرار اإلدارة األميركية
ه ـ ــو بـ ـمـ ـث ــاب ــة ع ـ ـقـ ــاب ل ــاجـ ـئ ــن ل ـت ـم ـس ـك ـهــم
بثوابتهم وحقوقهم الوطنية ،وعلى املجتمع
ال ــدول ــي وال ـ ـ ــدول امل ــان ـح ــة ال ـت ـح ــرك وتـحـمــل
املسؤولية وإنقاذ «األونروا» وخمسة ماليني
الجئ وأكثر من كارثة إنسانية محتملة .وقد
أث ـب ــت ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي ك ــل مــراحــل
نضاله أنــه لن يستسلم للمؤامرات الدولية
وال للبطش اإلسرائيلي ،ولن يتخلى عن حق
العودة التي كانت وستظل املسألة املركزية
في حركه التحرر الوطني الفلسطيني.
ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان .إن تاريخ
ال ـش ـعــوب يـشـهــد عـلــى أن ال ـكــرامــة والـحــريــة
والـعــدل تقهر الـجــوع واالستعمار .ألــم تقف
ف ـتــاة صـغـيــرة اسـمـهــا عـهــد مــرفــوعــة ال ــرأس
أمام جندي إسرائيلي مختبئ وراء أسلحته
ال ـف ـتــاكــة فـصـفـعـتــه ص ـف ـعــة ال ـع ـص ــر! بغض
النظر عما سيكون عليه مصير الوكالة ،ال
خــوف على شعب زال من عيون أطفاله لون
الخوف.
ّ
* محللة سياساتية في «الشبكة :شبكة
السياسات الفلسطينية» ،وأستاذة مشاركة في
جامعة ويسترن أونتاريو ـ كندا

سلطة العقل لدى الجزائريين
الـ ـج ــزائ ــري دائـ ـم ــا ب ـ ــروح «امل ـ ـح ـ ــارب» ،روح
«الـنـقـيــب آالن ليجيه» ال ــذي أب ــدع فــي إث ــارة
فتنة فــي أهــم معاقل العمل ال ـثــوري املسلح
بالعاصمة ومنطقة القبائل عــام  1957أدت
الــى تصفية العشرات مــن خيرة الـثــوار بعد
زرع تقارير كاذبة تدعي تورطهم في التخابر
معه .وتجديدًا لهذه الــروح ،كانت املخابرات
والصحافة في فرنسا أول من أطلق السؤال
«مــن يقتل من في الـجــزائــر؟» في أوج األزمــة
األمنية في تسعينيات القرن املاضي لتزرع
الشكوك في طبيعة وانتماء وأهــداف جرائم
ال ـت ـف ـج ـي ــرات الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي امل ـ ـ ــدن وامل ـ ـجـ ــازر
الجماعية في القرى والبلدات الريفية .وحتى
ت ـل ــك ال ـت ــي تـبـنـتـهــا ال ـج ـم ــاع ــات اإلس ــام ـي ــة
املسلحة فــي بيانات شاهدها العالم ،شكك
ف ـي ـهــا ال ـف ــرن ـس ـي ــون ،ب ــل وش ـك ـك ــوا ح ـتــى في
مـصــدر تلك الـبـيــانــات« .مــن يقتل مــن» ليس
مجرد سؤال إذًا ،هو سالح يبرئ الجماعات
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة وي ـ ــؤس ـ ــس ل ــافـ ـك ــر وال ــاعـ ـق ــل.
حتى صــار مــدرســة قائمة بذاتها تجده في
الصحافة وفي املؤلفات وفي النقاشات على
مــواقــع التواصل االجتماعي ،بــل وحتى في
خطاب بعض أساتذة الجامعات .وفي خريف
 1997أنتجت املـخــابــرات الفرنسية سلسلة
«ت ـح ـق ـي ـق ــات» ن ـشــرت ـهــا ص ـح ـي ـفــة «نــوف ـيــل
أوبـ ـس ــرف ــات ــور» ب ـق ـلــم ال ـص ـح ــاف ــي فــان ـســان
جوفير  Vincent Jauvertتتحدث عن «قنبلة»
عـمــرهــا ع ـش ــرات الـسـنــن ظـلــت خـفـيــة داخ ــل
جسد السياسة الجزائرية ،وكشفت ألول مرة
أن «فرنسا واصلت تجاربها الكيماوية سرًا
في الصحراء الجزائرية إلى غاية عام ،»1978

أي سنة وفاة الرئيس بومدين .واملعروف أن
كل التجارب النووية والكيماوية الفرنسية
في الجزائر توقفت تمامًا عام  .1966كما كان
مبرمجًا في اتفاقيات االستقالل التي أعطت
لـلـفــرنـسـيــن م ـه ـلــة خ ـمــس سـ ـن ــوات إلي ـجــاد
بــديــل م ــن م ــواق ــع ال ـت ـجــارب والـ ــورشـ ــات .ما
نشرته «نوفيل أوبسرفاتور» تشوبه عيوب
مهنية كبيرة ،فهو خال من عناصر التحقيق
الرئيسية في موضوع تاريخي فال تضمن
عقدًا بني الجانبني لهذا النشاط وال بيانات
قديمة جزائرية أو فرنسية وال وثائق .اعتمد
أساسًا على تصريحات أدلى بها أصحابها
مــن عـسـكــريــن وإداري ـ ــن فــرنـسـيــن فــي زمــن
ال ـك ـتــابــة وال ـن ـش ــر وص ـ ــور وخ ــري ـط ــة املــوقــع
ال ـقــديــم الـ ــذي كــانــت ت ـم ــارس ف ـيــه ال ـت ـجــارب
خـ ــال ف ـت ــرة االحـ ـت ــال وال ـس ـن ــوات الـخـمــس
الـتــي تلتها .ولـيــس الـعـيــب املـهـنــي فـقــط هو
الــذي يشوب مـقــاالت «نوفيل أوبسرفاتور»
بل أيضًا ثمة عيوب سياسية وأمنية؛ أهمها
أن «التحقيقات» أفــادت بأن التجارب سرية
وت ـجــرى بـتــواطــؤ مــن السلطة العليا للبلد
وتقصد الرئيس بــومــديــن ،ثــم ربطت بغباء
بني وقف هذه التجارب وتاريخ وفاته .وهو
قصد مفضوح لكسر هيبة الرجل الذي يعتبر
حتى اآلن في الــوجــدان الشعبي أهــم رؤســاء
الجزائر ملا شهدته البالد زمانه من شموخ
وعـ ـ ــزة وإن ـ ـ ـجـ ـ ــازات .ومـ ــع وضـ ـ ــوح ال ـق ـصــور
املـهـنــي وال ـس ـيــاســي ف ــي الـتـحـقـيـقــات ،إال أن
عددًا كبيرًا من املثقفني واإلعالميني والعامة
ناقشوا املوضوع كحقيقة مطلقة ،من دون أن
يلجأوا إلى توظيف العقل .فكيف لنظام ّأمم
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كــل املصالح الفرنسية الكبرى االقتصادية
والعسكرية وأبـعــد حتى تأثير اللغة بسن
قانون التعريب أن يبقي على مرفق كيماوي
ت ــاف ــه ي ـل ـط ــخ مـ ـنـ ـج ــزات ــه؟ كـ ـي ــف ل ــرج ــل ق ــاد
حــربــا ثــانـيــة عـلــى فــرنـســا بــن  1966و1971
واستخدم كل الوسائل ووصل الى حد إعدام
بساتني العنب التي تنتج خمورًا تشكل أكبر
مدخول للبالد من العملة الصعبة ،فقط ألن
الفرنسيني حــاولــوا اسـتـخــدام ه ــذا املنتوج
املهم في حرب اقتصادية عقب تأميم النفط
وال ـغــاز؟ ال حــاجــة إلــى العقل مــا دام اإلعــام
الفرنسي هو الــذي قــال :فكأنما الوحي نزل
وبلغ الرسالة في وضح النهار .وهو النهج
ّ
الذي تبناه حتى كتاب يفترض أن يستندوا
ال ــى وثــائــق ال إل ــى قـصــاصــات صحفية ،من
بـيـنـهــم األس ـت ــاذ الـجــامـعــي وال ـبــاحــث نــوفــل
إبــراهـيـمــي املـقـيــم فــي فــرنـســا ،ال ــذي ردد في
أحد كتبه ما نشرته الصحيفة الفرنسية كما
لو أنه حقيقة .واستند إليها أيضًا الجنرال
رشـيــد بــن يلس وهــو أحــد كـبــار العسكريني
فــي عـهــد الــرئـيــس ال ـشــاذلــي بــن جــديــد ،وقــد
م ــدد فــي مــذكــراتــه ال ـتــي ص ــدرت أخ ـي ـرًا زمــن
ال ـت ـجــارب الـكـيـمــاويــة ال ــى ع ــام  ،1986ربـمــا
كــان لــذلــك قصد تــوريــط فـتــرة حكم الرئيس
بن جديد الــذي اختلف معه منذ االنتفاضة
العارمة التي عرفتها البالد في أكتوبر .1988
لقد تضافرت عوامل وكبرت ككرة الثلج عبر
العقود وجعلت الجزائريني عمومًا في وضع
هش للغاية نتيجة غياب عنصر الثقة بينهم
وبــن إعالمهم وقيادتهم ،حتى صــار كل ما
يقوله الفرنسيون مــن مـســؤولــن وصحافة

بشأنهم صــادقــا ولــو ثبت كــذبــه ،ومــا يقوله
امل ـس ــؤول ــون ال ـج ــزائ ــري ــون بـهـتــانــا ح ـتــى إن
ث ـبــت ص ــدق ــه .وامـ ـت ــدت ه ــذه ال ـحــالــة لـتـطــال
تــاريــخ ث ــورة الـتـحــريــر .فـقــد ت ــداول ــت مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ونـ ـش ــرت الـصـحــف
ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ت ـق ــاري ــر م ــن صـنــع
املخابرات الفرنسية أعدت للرد على مطالبة
الجزائريني باالعتذار عن جرائم االستعمار،
ت ـف ـيــد بـ ــأن س ـل ــوك الـ ـث ــوار ال ـج ــزائ ــري ــن كــان
ه ـم ـج ـي ــا وأن ـ ـهـ ــم كـ ــانـ ــوا ي ـق ـت ـل ــون األط ـ ـفـ ــال
والنساء ويبيدون قرى بكاملها .هي تقارير
تعطي االنطباع بأن ما جرى في الجزائر في
خمسينيات وبداية ستينيات القرن املاضي
مواجهة بني «ظاملني» .ويخشى أن تصدر عن
فــرنـســا غ ـدًا م ـقــاالت وتـصــريـحــات تفيد بــأن
املخابرات الفرنسية هي التي أشعلت الثورة
وأن ال ـع ــرب ــي ب ــن امل ـه ـي ــدي ودي ـ ـ ــدوش م ــراد
ومـحـمــد بــوضـيــاف ومصطفى بــن بوالعيد
ورابح بيطاط وهم الستة الذين أشرفوا على
إشـعــالـهــا مـجــرد عـمــاء ملصالحها ليلتقط
الناس «املعلومة» ويحتفظوا بها في الذاكرة
لنقلها الى األجيال في غياب إعــام حقيقي
ومحترف في بلدهم .لكن املفارقة العجيبة
أن الصحافة الفرنسية عمومًا لــم يكن لها
الـتــأثـيــر فــي ال ـش ــارع ال ـج ــزائــري ســاب ـقــا ،مع
أن م ـع ـظــم الـ ـق ــراء ك ــان ــوا ي ـت ـل ـقــون املـعـلــومــة
بالفرنسية ،وصارت لها مكانة كبيرة اليوم
ح ـيــث األغ ـل ـب ـيــة ال ـســاح ـقــة م ــن ال ـجــزائــريــن
ّ
تكونوا في مدارس معربة تضخ في شرايني
اصطناعية مستوردة من فرنسا.
* كاتب جزائري

